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Betreft: Water voor de Zeeuwse landbouw
Etten-Leur, 14 januari 2019,

Geachte leden van de Provinciale Staten van Zeeland,
Op 30 oktober 2018 zonden wij u een mail over de Klimaatbestendigheid van Zeeland met als bijlage de nota ‘De urgentie van een
plan voor een klimaatbestendig Nederland’.
Van de belofte van het oorspronkelijke Deltaplan om te komen tot zoete Zeeuwse meren is weinig terecht gekomen. De verzoeting
van de Grevelingen werd afgebroken vanwege de indertijd slechte kwaliteit van het Rijnwater en milieuactivisten kregen het voor
elkaar dat de Oosterschelde een halfopen en doodlopend zeegat werd, met een milieu waar ze achteraf gezien niet voor streden.
Bij de doorvoer van zoet water, die vroeger vrijwel geheel via het zuidwesten liep, is zodanige scheefgroei ontstaan, dat voor de
lage Hollandse polders onevenredig veel zoet water wordt verbruikt bij het zoetspoelen van sloten en dat het Zuidwesten vrijwel
geheel verstoken blijft van zoetwateraanvoer. Uiteindelijk werd er zelfs voor gekozen om het Volkerak-Zoommeer moedwillig te
verzilten en Zeeuwse eilanden aan het zoetwaterinfuus te leggen.
Ook daar werd vervolgens op beknibbeld en als reactie hierop wordt op korte termijn voor u als Statenleden een bijeenkomst
belegd over de Zeeuwse zoetwaterproblematiek. Wanneer u daarbij gaat strijden om alsnog meer gelden los te krijgen voor
alternatieve maatregelen om zoet water naar Tholen en Sint Philipsland te brengen, dan heeft dat veel weg van een
achterhoedegevecht.
De leefomgeving van de mens beperkt zich tot gebieden met voldoende zoet water.
Naar schatting worden halverwege deze eeuw meer dan 5 miljard mensen getroffen door zoetwatertekort.
Minder dan een tienduizendste van het water op aarde is zoet oppervlaktewater, water waarvan veel leven en welvaart afhankelijk is.
Alle reden om in dichtbevolkte delta’s zuinig om te gaan met het zoete water, te streven naar een circulaire eco-economie en
verzilting effectief te bestrijden. Zolang in Nederland het merendeel van de rivieraanvoer wordt verspilt om tegendruk te bieden aan
het via de Nieuwe Waterweg bij vloed binnendringende zout, worden de zoetwatertekorten alleen maar nijpender.
Gezien de toenemende druk van de zeespiegelstijging en het steeds zouter worden van water en de bodem, vormt een algehele
verzilting van de regio een grote toekomstige bedreiging, tenzij meerdere wateren alsnog verzoet worden en zoet blijven.
Het meest effectieve is het zoet houden van het Volkerak-Zoommeer. Dit meer kan ook zoet water op de Grevelingen lozen en bij
eb kan daar aan de zeezijde het meest zoute water geloosd worden. De verbrakking neemt op deze wijze geleidelijk een aanvang
om over enkele decennia te eindigen met een grotendeels zoet meer. Na realisering van zeesluizen voor de Nieuwe Waterweg is
een optimale zoetwateraanvoer en doorstroming in de hele regio mogelijk en behoren zoetwaterproblemen in Zeeland tot het
verleden.
We willen u dan ook aanraden om u bij de komende discussie niet te beperken tot het item Roode Vaart, maar om te bezien hoe
de zoetwatervoorziening van Zeeland (en heel Nederland) duurzaam gegarandeerd kan worden in het kader van de komende
Nationale Omgevingsvisie en een Masterplan voor klimaatbestendigheid.
Het gaat immers om de toekomst van Zeeland.
Er zijn tal van artikelen verschenen over uw provincie en de verziltingproblematiek, waarvan u er meerdere kunt vinden op onze
website.
We wensen u alle voortgang met uw belangrijke werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,
(secretaris)

